๙.๓ ใบงานแบบฝึกหั ดเรื0 อง คํ าราชาศั พท์ สํ าหรั บพระมหากษั ตริ ย์ และพระบรมวงศานุ วงศ์
แบบฝึกหั ดที+ ๑
คํ าชี& แจง เขี ยนคํ าราชาศั พท์ ให้ สัมพั นธ์ กับคํ าสามั ญที9 กําหนดให้
๑) ผม
..................................................
๒) ตา
................................................
๓)คอ
..................................................
๔) ไหล่
.................................................
๕) ต้ นแขน
.................................................
๖) หน้ าอก
.................................................
๗) แขน
.................................................
๘) มื อ
.................................................
๙) หั วเข่ า
.................................................
๑๐) เท้ า
.................................................
๑๑) ยา
.................................................
๑๒) กํ าไลข้ อมื อ .................................................
๑๓) แหวน
.................................................
๑๔) หมวก
.................................................
๑๕) รองเท้ า .................................................
๑๖) พานหมาก .................................................
๑๗) แว่ นตา .................................................
๑๘) อาวุ ธ
.................................................
๑๙) ผ้ าเช็ ดตั ว .................................................
๒๐) กางเกง .................................................

แบบฝึกหั ดที+ ๒
คํ าชี& แจง เขี ยนคํ าราชาศั พท์ จากคํ าสามั ญที5 กําหนดให้ ถูกต้ อง
๑) พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว.......................(ให้ )ถุ งยังชี พแก่ ผู้ประสบภั ยนํB าท่ วม
๒) สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ ..................(ชอบ) ผลไม้ ไทย
๓) สมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราช ฯ ....................(ไป)....................(ชม)
งานนิ ทรรศการที* หอสมุ ดแห่ งชาติ
๔) พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว..............................(เกิ ด)ที8 ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
๕)
สมเด็ จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชิ นีนาถ.................................(มี เมตตา)ต่ อปวงชนชาวไทย
๖) สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ ......................(ดู )
จิ ตรกรรมฝาพนั งที+ วัดพระแก้ วอย่ าง........................................(สนใจ)
๗)
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว .............................(ถาม)ถึ งอาการป่ วยของชาวบ้ านที> มารั กษากั บหน่ วย
แพทย์ เคลื* อนที*
๘)
เหล่ านั กเรี ยนกํ าลั ง...........................(ทํ าความเคารพ)................................ต่ อหน้ า................................
...........................(รู ปถ่ าย)ของสมเด็ จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชิ นีนาถ เนื; องในวันแม่ แห่ งชาติ
๙) พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว.............................................(แต่ งงาน)
กั บสมเด็ จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชิ นีนาถ
๑๐)
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว.................................(ห่ วงใย)ในความเป็ นอยู่ ของพสกนิ กรทุ กท้ องถิ? น
ทั# วราชอาณาจั กร

แบบฝึกหั ดที+ ๓
คํ าชี& แจง
จงจั บคู่ คําสามั ญกั บคํ ากริ ยาราชาศั พท์ ให้ ถูกต้ อง
กริ$ ว
ตรั ส
เสด็ จพระราชดํ าเนิ น
เสวย
ทรงม้ า
ทรงปื น
ทรงพระเมตตา ประชวร
ทรงศึ กษา
ทรงถื อ
๑. ถื อ
๒. พู ด
๓. ขี# ม้า
๔. เมตตา
๕. ป่ วย
๖. ไป
๗. โกรธ
๘. กิ น
๙. เรี ยน
๑๐. ยิ งปื น

..........................................
.........................................
..........................................
.........................................
..........................................
.........................................
..........................................
.........................................
..........................................
.........................................

เก่ งๆ กั นทุ กคนเลยครั บ

เฉลยแบบฝึกหั ดที+ ๑
คํ าชี& แจง เขี ยนคํ าราชาศั พท์ ให้ สัมพั นธ์ กับคํ าสามั ญที9 กําหนดให้
๑) ผม
.................พระเกศา.....................
๒) ตา
................พระเนตร.................
๓)คอ
..................พระศอ....................
๔) ไหล่
................พระอั งสา...............
๕) ต้ นแขน
................พระพาหา,พระพาหุ ...............
๖) หน้ าอก
.................พระอุ ระ, พระทรวง.............
๗) แขน
................พระกร........
๘) มื อ
.............พระหั ตถ์ ...................
๙) หั วเข่ า
..............พระชานุ ..................
๑๐) เท้ า
..............พระบาท..................
๑๑) ยา
..............พระโอสถ....................
๑๒) กํ าไลข้ อมื อ ..............ทองพระกร....................
๑๓) แหวน
..............พระธํ ามรงค์ ...............
๑๔) หมวก
.............พระมาลา...................
๑๕) รองเท้ า ............ฉลองพระบาท (รองพระบาท)...................
๑๖) พานหมาก ...........พานพระศรี ........
๑๗) แว่ นตา ...........ฉลองพระเนตร............
๑๘) อาวุ ธ
...........พระแสง.................
๑๙) ผ้ าเช็ ดตั ว ...........ซั บพระองค์ ..................
๒๐) กางเกง ...........พระสนั บเพลา..............

เฉลยแบบฝึกหั ดที+ ๒
คํ าชี& แจง เขี ยนคํ าราชาศั พท์ จากคํ าสามั ญที5 กําหนดให้ ถูกต้ อง
๑) พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว....พระราชทาน.....(ให้ )ถุ งยังชี พแก่ ผู้ประสบภั ยนํ9 าท่ วม
๒) สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ .....โปรด....(ชอบ) ผลไม้ ไทย
๓) สมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราช ฯ ....เสด็ จ.......... (ไป)...ทอดพระเนตร.....(ชม)
งานนิ ทรรศการที* หอสมุ ดแห่ งชาติ
๔) พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว.....พระบรมราชสมภพ........(เกิ ด)ที' ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
๕)
สมเด็ จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชิ นีนาถ.......ทรงพระเมตตา.......(มี เมตตา)ต่ อปวงชนชาวไทย
๖) สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ ......ทอดพระเนตร......(ดู )
จิ ตรกรรมฝาพนั งที/ วัดพระแก้ วอย่ าง...........สนพระทั ย.................(สนใจ)
๗)
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว ..มี พระราชดํ ารั สถาม.......(ถาม)ถึ งอาการป่ วยของชาวบ้ านที4 มารั กษากั
บหน่ วยแพทย์ เคลื/ อนที/
๘)
เหล่ านั กเรี ยนกํ าลั ง......ถวายบั งคม.....(ทํ าความเคารพ)..ต่ อหน้ าพระบรมฉายาลั กษณ์ ..(รู ปถ่ าย)ของส
มเด็ จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชิ นีนาถ เนื4 องในวันแม่ แห่ งชาติ
๙) พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว......อภิ เษกสมรส......(แต่ งงาน)
กั บสมเด็ จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชิ นีนาถ
๑๐)
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว.....ทรงห่ วงใย.....(ห่ วงใย)ในความเป็ นอยู่ ของพสกนิ กรทุ กท้ องถิ: นทั: วร
าชอาณาจั กร

เฉลยแบบฝึกหั ดที+ ๓
คํ าชี& แจง จงจั บคู่ กับสามั ญกั บคํ ากริ ยาราชาศั พท์ ให้ ถูกต้ อง
กริ$ ว
ตรั ส
เสด็ จพระราชดํ าเนิ น
เสวย
ทรงพระเมตตา ประชวร
ทรงศึ กษา
ทรงถื อ
๑. ถื อ
๒. พู ด
๓. ขี# ม้า
๔. เมตตา
๕. ป่ วย
๖. ไป
๗. โกรธ
๘. กิ น
๙. เรี ยน
๑๐. ยิ งปื น

..ทรงถื อ..........
...ตรั ส...........................
...ทรงม้ า...........................
.....ทรงพระเมตตา...........................
......ประชวร.....................
.....เสด็ จพระราชดํ าเนิ น....................
.....กริ$ ว..........................
....เสวย............................
....ทรงศึ กษา......................
.....ทรงปื น...................

ทรงม้ า ทรงปื น

